
Додаток № 1 

до протоколу загальних зборів колективу 

Комунального закладу освіти  

«Фінансово-економічний ліцей» 

Дніпропетровської міської ради 

від 12.06.2015 № 5 

 

Звіт 

директора Комунального закладу освіти  

«Фінансово-економічний ліцей» Дніпропетровської міської ради  

перед педагогічним колективом та громадськістю 

 

1. Загальні відомості про навчальний заклад 
 

Повна назва навчального закладу: Комунальний заклад освіти  

«Фінансово-економічний ліцей» Дніпропетровської міської ради. 
 

Форма власності: комунальна. 
 

Юридична адреса: Україна, 49125, м.Дніпропетровськ, вул.Вітчизняна,93. 
 

Мова навчання та виховання: українська. 
 

Кількість класів, місць за проектом: 8 груп, 236 учнів. 
 

Кількість учнів у навчальному закладі: 245. 
 

Рух учнів протягом навчального року: вибуло-4; прибуло-5. 
 

Режим роботи навчального закладу: Відповідно до статті 16 Закону України «Про 

загальну середню освіту» навчальний рік у ліцеї розпочинається у День знань – 1 

вересня  і закінчується не пізніше 1 липня. Тривалість канікул протягом навчального 

року не перевищує 30-ти календарних днів. 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою. Навчальні заняття в 

ліцеї проводяться в одну зміну та розпочинаються в 8.30 і закінчуються о 15.15. Уроки 

спарені, по  40 хвилин (різниця в часі навчальних годин обліковується і компенсується 

проведенням додаткових індивідуальних занять та консультацій з учнями за окремим 

графіком). Перерви  між уроками 10-15 хвилин. Чотири обідні перерви по 15 хвилин. 

Після уроків проводяться консультації за розкладом, факультативи, гуртки. 
 

2. Матеріально-технічна база навчального закладу 
 

У ліцеї успішно діє державно-громадське управління, завдяки якому зміцнюється 

матеріально-технічна база. Оформлена музейна експозиція «Грошова одиниця України», 

«Водно-інформаційний центр». Сім з одинадцяти навчальних кабінетів, бібліотека та 

їдальня є переможцями міських та обласних конкурсів-оглядів. Всі кабінети 

комп`ютеризовані, оснащені інтерактивними дошками, плазменними екранами. У 2013 

року проведений дротовий Інтернет у всіх кабінетах ліцею, що дозволяє ефективно 

працювати в єдиному інформаційному середовищі. 



Згідно з програмою експериментальної 

роботи за темою «Формування інформаційної 

культури ліцеїстів в умовах випереджаючої 

освіти для сталого розвитку», планом зміцнення 

матеріально-технічної бази, ліцей має парк 

інформаційної техніки, а саме: 40 комп’ютерів,     

8 інтерактивних дощок, 9 мультимедійних 

проекторів, 5 ноутбуків, 2 сканери, 5 принтерів, 

10 багатофункціональних пристроїв.  

Кабінети повністю забезпечені меблями за кількістю учнів, проте рівень оснащення 

технічними засобами навчання потребує модернізації. Необхідне поповнення 

лабораторного обладнання та препаратів для якісного проведення практичних робіт з 

хімії та фізики. 

За останні роки було  зроблено ремонт приміщення  їдальні,  встановлено 

металопластикові вікна та металеві грати на вікнах, сонцезахисні жалюзі, закуплені нові 

меблі, покращилась матеріально-технічна база їдальні. У поточному році за бюджетні 

кошти придбано посудомиючу машину, 4 мийки. 

Територія подвір’я упорядкована, за бюджетні 

кошти проведений капітальний ремонт огорожі. З метою 

збереження життя та здоров’я учнів видалено 19 

сухостійних тополь, за рахунок чого збільшена територія 

подвір’я для організації  виховних заходів, проведено 

омолодження 32 дерев. Задля відпочинку ліцеїстів 

оформлена зона релаксації. Клумби оформлені згідно 

ландшафтного дизайну, влітку забезпечені системою 

поливу. Дерева, кущі, майданчик  постійно доглянуті й знаходяться у задовільному 

стані.   

На території ліцею є підходи з твердим покриттям до приміщення закладу, 

окремий в’їзд до господарської зони та майданчики для рухливих ігор і відпочинку на 

перервах для учнів ліцею. У квітні ліцей взяв участь у проекті «Школа – мій  рідний 

дім», ставши призером та отримавши сертифікати на десять та три тисячі гривней, які 

будуть використані на потреби виховної роботи. Забезпечені всі умови для освітлення та 

охорони території ліцею у вечірній час.  

На сьогоднішній день потребує капітального ремонту фасад ліцею. 

 

 

 

 

 



Інформація про виконання бізнес-плану 

соціально-економічного розвитку 

Комунального закладу освіти «Фінансово-економічний ліцей» 

Дніпропетровської міської ради в 2014/2015 навчальному році 

№ 

з/п 
Види робіт  Термін 

Кошти, що будуть 

 залучатись, тис. 

Відмітка 
про 

виконання 
бюдж. депут. спонс. всього 

1 Капітальний ремонт огорожі 
жовтень-

грудень 
588.2   588.2 виконано 

2 
Придбання посудомиючої машини, 

 4 мийок 
грудень 

45.8 

14.5 
  60.3 виконано 

3 
Спил 19 дерев, омолодження 32 дерев, 

озеленення території 
жовтень   41.0 41.0 виконано 

4 
Укладка тротуарної плитки на 

ліцейському подвір’ї  
грудень   97.0 97.0 виконано 

5 
Придбання  комп’ютерної техніки: 

- 1 БФП «Epson» 
травень   3.3 3.3 виконано 

6 
Придбання малих архітектурних форм 

(2 лавки, 10 вазонів) 
квітень   8.6 8.6 виконано 

7 

Ремонтні роботи: 

- електромонтажні роботи на подвір’ї; 

- реставрація електрообладнання на 

харчоблоці; 

- прочистка каналізаційної системи; 

- ремонт телефонної мережі; 

- заміна труб холодного 

водопостачання в медпункті; 

- ремонт даху; 

- дрібний ремонт 

протягом 

року 
  

 

5.0 

3.3 

2.0 

5.4 

 

2.0 

5.2 

4.8 

21.2 виконано 

8 Придбання канцтоварів  
протягом 

року 
  3.5 3.5 виконано 

9 Придбання медикаментів 
протягом 

року 
  2.5 2.5 виконано 

10 Придбання будівельних матеріалів 
протягом 

року 
  4.9 4.9 виконано 

11 Придбання господарчих товарів 
протягом 

року 
  13.1 13.1 виконано 

12 Підписка на періодичні видання 
листопад, 

травень 
  8.6 8.6 виконано 

13 
Обслуговування комп’ютерної  

техніки 

протягом 

року 
  6.0 6.0 виконано 

14 Оплата за користування Інтернетом 
протягом 

року 
  3.1 3.1 виконано 

15 Створення нового сайту ліцею січень   9.3 9.3 виконано 

16 Оплата за телефон 
протягом 

року 
  2.0 2.0 виконано 

17 
Підготовка котельні до опалювального 

сезону: 
   

 

2.1 
6.5 виконано 



- повірка коректора; 

- повірка лічильника; 

- ремонт лічильника; 

- тех.умови вузлу обліку 

0.9 

3.2 

0.3 

18 Промивка системи опалення  червень   0.5 0.5 виконано 

19 
Держповірка та ремонт вимірювальних 

приладів та сигналізатора 
червень   1.3 1.3 виконано 

20 Перезарядка вогнегасників червень   0.4 0.4 виконано 

21 
Прочистка димоходів та вентиляційної 

системи 
вересень   0.9 0.9 виконано 

22 
Поточний ремонт газових котлів та 

приміщення котельні 
червень   0.5 0.5 виконано 

23 Оплата за охорону ліцею 
протягом 

року 
  60.7 60.7 виконано 

24 Викачка каналізаційної ями 
протягом 

року 
  5.4 5.4 виконано 

 Всього:  648.5  306.8 955.3  

 

3. Кадрове забезпечення ліцею 

Інноваційні засади навчально-виховної роботи втілює педагогічний колектив у 

складі 24 вчителів ліцею та викладачів Дніпропетровської державної фінансової 

академії; з них: 3 – кандидати наук, 15 – вчителі-методисти, 3 – Відмінники освіти 

України. Три вчителя стали переможцями, два – лауреатами  конкурсу «Вчитель року». 

Директор ліцею є дипломантом конкурсу «100 кращих лідерів освіти 

Дніпропетровщини-2010», «Флагмани освіти і науки-2012», «Директор ХХІ століття-

2013», «Директор року-2014».  

 

 
 

52 % вчителів ліцею мають  стаж педагогічної роботи  понад  20 років, що свідчить 

про їх компетентність та досвідченість. 94 % педагогічних працівників навчалися за 

програмою «Intel. Навчання для майбутнього», 100% вчителів пройшли курси 

14% 

72% 

14% 

кандидат наук  

вчитель-методист 

Відмінник освіти України 



«Ефективне використання Інтерактивних дошок Panasonik у навчальному процесі»,  

вчителем інформатики Філозовою Л.В. пройдено курси: «Учителі в онлайні», «Microsoft 

Excel у профільному навчанні», «Основи візуального програмування», «DigitalLiteracy», 

отримано сертифікат обласного тренера та проведено обласний семінар-тренінг за 

програмою «Учителі в онлайні».  

 

Інформація 

про видавничу діяльність педагогічних працівників 
 

Публікації 

(в якому виданні) 
Автор Посада Назва 

Рік 

видання 

(2014, 2015) 

Науково-методичний 

посібник  

«Інноваційні технології 

розвитку особистості» 

Крайняк О.В. учитель 

хімії 

«Впровадження наскрізного 

навчання в системі освіти 

для сталого розвитку» 

2014 

Науково-методичний 

посібник  

«Інноваційні технології 

розвитку особистості» 

Задесенець А.О. учитель 

біології 

«Використанні 

інформаційно-

комп’ютерних технологій на 

уроках біології» 

2014 

Науково-методичний 

посібник  

«Інноваційні технології 

розвитку особистості» 

Хоменко О.М. учитель 

української 

мови і 

літератури 

«Інформаційно-

комунікаційні технології на 

уроках української мови і 

літератури» 

2014 

Науково-методичний 

посібник 

 «Інноваційні технології 

розвитку особистості» 

Клачкова М.А. учитель 

англійської 

мови 

«Використанні 

мультимедійних технологій 

на уроках англійської мови» 

2014 

Науково-методичний 

посібник  

«Виховання і розвиток 

обдарованої дитини» 

Мар’їна О.В. учитель 

української 

мови і 

літератури 

«Використання сучасних 

інформаційних технологій 

на уроках української мови і 

літератури в ліцеї» 

2014 

Посібник  

«Сучасний урок» 

Задесенець А.О. учитель 

біології 

Будова і функції органів 

дихання 

2014 

Посібник  

«Сучасний урок» 

Крайняк О.В. учитель 

хімії 

Класифікація хімічних 

реакцій за різними 

ознаками.  

Реакції сполучення, 

розкладу, заміщення, обміну 

2014 

 

Інформація 

 про участь педагогічних працівників у конкурсах, фестивалях педагогічних 

інновацій технологій, спрямованих на підвищення науково-методичного рівня 
 

Назва конкурсу, 

організатор 

Дата 

проведення 
ПІБ учасника Посада 

Тема 

конкурсної 

роботи 

Результат 

Всеукраїнський конкурс-

огляд «Школа сприяння 

сталому розвитку», 

Організація "Вчителі за 

демократію та 

партнерство" спільно з 

Інститутом педагогіки 

НАПН України за 

підтримки МОН України. 

Грудень2014- 

 

травень 2015 

Новохатна Д.А. 

Перепелиця 

Т.О. 

Нікіфорова Т.І. 

Срібненко О.О. 

адміністрація - Очікуються 

Всеукраїнський конкурс Грудень 2014- Новохатна Д.А. адміністрація - Очікуються 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002487297877
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002487297877
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002487297877


«Школа-джерело 

талантів», 

Інститут обдарованої 

дитини, 

МОН України 

березень 2015 Перепелиця 

Т.О. 

Нікіфорова Т.І. 

Срібненко О.О. 

Конкурс у рамках VІ 

Міжнародного форуму 

«Інноватика в сучасній 

освіті», 

МОН України 

21-23 жовтня 

2014 

Новохатна Д.А. 

Перепелиця 

Т.О. 

Нікіфорова Т.І. 

Срібненко О.О. 

адміністрація «Інновацій

ні засоби 

навчання, 

програми, 

проекти ті 

рішення 

для 

впроваджен

ня в 

систему» 

Золота 

медаль 

Конкурс у рамках Шостої 

Міжнародної виставки 

«Сучасні заклади освіти – 

2015», МОН України 

 

18-20 березня 

2015 

Новохатна Д.А. 

Перепелиця 

Т.О. 

Нікіфорова Т.І. 

Срібненко О.О. 

адміністрація «Інновацій

ні 

технології 

виявлення, 

навчання та 

підтримки 

розвитку 

обдаровани

х дітей і 

молоді» 

Лауреати 

Обласна виставка 

«Педагогічні здобутки 

освітян 

Дніпропетровщини», 

ДОІППО 

25 березня 

2015 

Новохатна Д.А. 

Перепелиця 

Т.О. 

Нікіфорова Т.І. 

Срібненко О.О. 

адміністрація «Випередж

аю-ча 

освіта для 

сталого 

розвитку як 

інноваційна 

форма 

організації 

освітнього 

простору» 

Лауреати 

Обласна виставка 

«Педагогічні здобутки 

освітян 

Дніпропетровщини», 

ДОІППО 

25 березня 

2015 

Срібненко О.О. адміністрація «Становлен

ня та 

розвиток 

творчої 

особистості 

в 

позакласній 

виховній 

роботі» 

Перемо-

жець 

Конкурс педагогічної 

майстерності 

 «Сучасний урок», 

НМЦ, Дніпропетровськ 

Жовтень 

2014-лютий 

2015 

Нікіфорова Т.І. 

 

Учитель фізики 

і астрономії 

«Планети 

земної 

групи. 

Дослідженн

я планет 

земної 

групи за 

допомогою 

космічних 

апаратів» 

3 перемож-

ця 

Срібненко О.О. 

 

Учитель 

географії 

«Загальна 

характерис

тика 

поверхневи

х вод 

України. 

Основні 

річкові 

басейни та 

Очікуються 



їх 

характерис

тика» 

Мар’їна О.В. 

 

Учитель 

української 

мови і 

літератури 

«Узагальне

но-особові 

речення» 

Очікуються 

Демчук З.О. Учитель 

математики 

«Похідна та 

її 

застосуван

ня у 

розв’язуван

ні задач 

економічно

го змісту» 

Очікуються 

Хоменко О.М. 

 

Учитель 

української 

мови і 

літератури 

«Мовлення 

як предмет 

стилістики 

й культури 

мовлення» 

Очікуються 

Всеукраїнський конкурс  

«Вчитель-новатор»,  

компанія «Майкрософт 

Україна» за сприяння 

МОН України, Інституту 

інноваційних технологій і 

змісту освіти МОН 

України  
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Дата 

проведення 
Повна назва 

Місце 

проведення 
Рівень 

20.08.2014 Науково-методичний семінар для 

керівників експериментальних 

навчальних закладів проекту 

«Випереджаюча освіта для сталого 

розвитку» 

ДОІППО Обласний 

Новохатна Д.А. 

22.10.2014 Всеукраїнський науково-методичний 

семінар «Інноваційні підходи у 

вирішенні проблеми цілісного розвитку 

особистості учнів» 

Київ Міжнародний 

Виступ  

Срібненко О.О. 

24.12.2014  Он-лайн вебінар для  вчителів та учнів 

шкіл Дніпропетровської області 

ДЦНТТУМ Обласний 

Виступ 

Нікіфорової Т.І. 

11.12.2014  ІІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Філософсько-теоретичні та 

практико-зорієнтовані аспекти 

випереджаючої освіти для сталого 

розвитку» 

Дніпропетровськ 
ДОІППО 

Обласний 

Виступ  

Срібненко О.О. 

20.02.2015 Міський навчально-практичний семінар 

«Основні аспекти організації роботи з 

попередження правопорушень та інших 

протиправних дій серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів» 

Дніпропетровськ  

ЗНЗ № 42 

Міський 

Виступ  

Срібненко О.О. 



12.03.2015 Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Виховання,навчання і 

розвиток обдарованої дитини: 

інноваційні підходи» 

Київ Міжнародний  

Виступ 

Нікіфорової Т.І. 

25.03.2015 Обласна конференція «Креативна освіта 

для розвитку інноваційної особистості» 

Дніпропетровськ 

ЗНЗ № 39 

Міський 

Виступ  

Крайняк О.В. 

02.04.2015 Міський семінар «Формування сучасного 

екологічного світогляду та екологічної 

культури учнівської молоді в рамках 

навчальних закладів освіти через 

організацію експериментально-

дослідницької роботи» 

Дніпропетровськ 

ЗНЗ № 39 

Міський 

Виступ  

Крайняк О.В. 

Танчик Р. 

Чернова А. 

28.04.2015 «Випереджаюча освіта для сталого 

розвитку у системі інноваційної освітньої 

діяльності» 

ДОІППО Обласний 

Виступ  

 Нікіфорова Т.І. 

 

Участь у Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2014», національній 

виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті-2013», Всеукраїнських конкурсах 

«Директор ХХІ століття», «Директор року-2014», Міжнародних, Всеукраїнських,  

обласних науково-практичних конференціях та  семінарах  характеризує високий рівень 

інноваційної діяльності ліцею, невпинне вдосконалення рівня педагогічної 

майстерності, інформаційної і методологічної культури, компетентності вчителів 

 

 

 

 

 

  



4. Медичне обслуговування учнів  

В основі управління ліцеєм лежить програмно-

цільовий підхід, основою якого є програма 

«Здоров'я». У ліцеї створена цілісна система 

медичного обслуговування на підставі моніторингу 

стану здоров'я дітей і педагогічних працівників. 

Медичне обслуговування ліцеїстів здійснюється 

Міською дитячою лікарнею №1 і забезпечується 

медичною сестрою. У ліцеї обладнано медичний та 

маніпуляційний кабінети. Медичним персоналом 

своєчасно складаються та упорядковуються медичні 

карти, у класних журналах створено листи здоров’я, в 

яких медпрацівники  зазначають стан здоров’я учнів, 

фіксують індивідуальні норми фізичного 

навантаження. Згідно зі станом здоров’я учнів 

створено групи для дітей з обмеженим фізичним 

навантаженням. Проводиться планове щеплення. 

Медичний блок, що складається з 2-х кабінетів (13.1 м
2
): медичного та 

процедурного, які укомплектовані необхідним медичним обладнанням та 

медикаментами, забезпечені холодною та гарячою водою, обладнаний згідно з 

нормативними вимогами:  є ваги, ростомір, бактерицидна лампа, холодильник для бак 

препаратів, сумка-холодильник, кушетка, ширма, маніпуляційні столики, шафа медичної 

допомоги, шафа для медичних карток, письмові  столи.  

У ліцеї спланована робота щодо покращення 

медичного обслуговування учнів та працівників. 

Медична документація на учнів та санітарні 

книжки вчителів відповідають вимогам нормативів. 

Систематично проводяться рейди з перевірки 

санітарно-гігієнічного стану кабінетів, рівня 

освітленості приміщень. Для релаксації ліцеїстів на 

перервах встановлені м’які куточки. 

Кафедра фізичного виховання та зміцнення 

здоров'я проводить єдині дні медичної інформації, 

висвітлює найбільш актуальні проблеми, що 

пов’язані зі станом здоров'я населення України й 

людства в цілому, профілактикою шкідливих 

звичок і різних захворювань серед учнів та 

працівників навчального закладу.  

Усі вчителі використовують 

здоров’язберігаючі технології в ході організації навчально-виховного процесу. 

Матеріали просвітницької роботи щодо збереження здоров’я висвітлюються в стенді 

«Здоров’я через освіту». На нарадах  при директорові, педрадах, батьківських зборах 

обговорюються питання загального стану здоров’я . 



5. Організація харчування учнів  

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є 

створення умов для раціонального харчування дітей 

протягом перебування у ліцеї.  

Стан харчування учнів знаходиться під 

постійним контролем адміністрації. З кожним роком 

харчування дітей покращується. Урізноманітнюється 

меню шкільних обідів. Харчування учнів забезпечує 

ТОВ «Регіональна кейтерингова компанія», їдальня 

укомплектована фахівцями на 100%. Харчування дітей 

проводиться відповідно до меню, затвердженого 

санепідемстанцією. На всі продукти є сертифікати 

якості.  

Розроблено та затверджено режим та графік 

харчування дітей у їдальні.   Відповідно до результатів 

медичного огляду дітей, на підставі довідок 

лікувальної установи формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки 

учнів, яким потрібне  дієтичне харчування. Дієтичне харчування організоване 32-м 

учням, безкоштовне харчування 20-ти учням пільгових категорій (1 – дитина з 

малозабезпеченої сім’ї, 18 – дітей багатодітних сімей, 1 – дитина, батьки якої є 

учасником АТО). Проводився облік учнів, які отримували гаряче харчування за кошти 

батьків. Гарячим харчуванням було охоплено 184 учень 8 - 11 класів, що становило        

82 %.  

Медпрацівники ліцею здійснюють контроль за 

технологією приготування їжі та за дотриманням 

санітарно-гігієнічних норм у їдальні, систематично 

підписують брокеражний журнал. Адміністрація 

ліцею, куратори, члени центру дисципліни та порядку 

учнівського Парламенту контролюють процес 

прийому їжі учнями.  

Регулярно заступником директора з НВР 

Перепелицею Т.О., яка відповідає за організацію 

гарячого та пільгового харчування, проводиться 

аналіз організації гарячого харчування. Інформація 

про якість та обсяг харчування доводиться до відома 

педагогічного колективу та батьків. 

Ведеться моніторингове дослідження організації 

гарячого харчування, створюються  оптимальні умови для забезпечення  якості 

обслуговування та  якості приготування їжі з боку ради ліцею. 

 

 

 

 



6. Навчально-виховна робота  

 

У поточному році в 8-ми групах навчались 245 учнів. За підсумками навчального 

року згідно протоколу спільного засідання педагогічної ради та ради ліцею від 

28.05.2015р. №4 видано атестати про загальну середню освіту 60-м випускникам 11-х 

класів, нагороджена медаллю «За досягнення у навчанні» Глущенко Наталія, 

нагороджені Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих 

предметів» 31 одинадцятикласник. 

Всі випускники ліцею 2015 

року своєчасно зареєструвались 

для проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

Згідно протоколу спільного 

засідання педагогічної ради та 

ради ліцею від 12.06.2015р. №5: 

- видано свідоцтва про базову 

загальну середню освіту 61 учню 

9-их класів; 

- за підсумками успішного 

проходження навчальної 

практики переведено 60 учнів 10-

их класів до 11-го класу; 34 учня 8-ого класу до 9-го класу; 

 - нагороджено Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» ученицю 8 

класу Різник Юліану. 

Згідно наказу від 05.01.2015р. № 2 «Про організацію проведення відбіркових турів 

для комплектування контингенту учнів фінансово-економічного ліцею» проведено три 

тури комплексного набору, в ході яких зараховано до 10-ого класу  4 учнів, до 9-го 

класу – 4  учня, до 8-их класів – 61  учень. 

Згідно з річним планом роботи ліцею та планом контролю за якістю навчальних 

досягнень учнів, враховуючи Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в 

загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової Типових 

навчальних планів заступником директора з 

НВР Перепелицею Т.О. в травні 2015 року 

здійснено перевірку виконання навчальних 

планів і програм та практичного мінімуму 

письмових робіт за 2014/2015 навчальний рік.  

Основну увагу було надано перевірці: 

- використання годин інваріантної та 

варіативної складових навчального плану; 

- відповідність вивченого навчального 

матеріалу учнями навчальним програмам та 

календарному плануванню вчителів; 



- фактичну кількість використаних годин для вивчення навчальних предметів 

запланованій; 

- відповідність кількості проведених контрольних, лабораторних, практичних робіт, 

уроків позакласного читання, уроків з розвитку зв’язного мовлення кількості 

запланованим; 

- відповідність оцінок у класних журналах та зошитах для контрольних, практичних, 

лабораторних робіт тощо. 

Перевіркою засвідчено, що у 8-х, 9-х, 10-х та 11-х класах за кількістю годин та 

змістовно навчальну програму за 2014/2015 н.р. виконано повністю. Кількість 

контрольних, практичних та лабораторних робіт відповідає календарно-тематичним 

планам та програмам з відповідних предметів.  

Заступником директора з НВР Перепелицею Т.О. складено рейтингові таблиці 

академічних досягнень учнів ліцею. Кращі за рейтингом учні ліцею: 

 

1 Різник Юліана 8-1 91,67 % 

2 Злосчастьєв Данило 11-1 89,68 % 

3 Смагін Денис 11-1 89,29 % 

4 Іванова Анастасія 11-1 88,10 % 

5 Андросова Ірина 11-1 87,70 % 

6 Глущенко Наталія 11-2 87,30 % 

7 Кармазіна Карина 11-1 86,90 % 

8 Шкрябко Анастасія 11-1 86,90 % 

9 Міщенко Марія 10-1 86,25 % 

9 Мелентьєв Костянтин 11-2 84,52 % 

10 Максюта Катерина 9-1 84,31 % 

 

Кращою за академічним рейтингом визнано групу 11-1 (79,92%), яка отримала 

перехідний кубок «Древо знань». Кращою за участю у виховних заходах стала група 10-

1, яка отримала перехідний кубок «Креат-ивушка». 

У ліцеї плідно працюють чотири предметні комісії: суспільно-гуманітарних наук, 

природничих наук, математично-інформаційних наук, фізичного виховання та 

зміцнення здоров’я. Робота комісій спрямована на реалізацію єдиної науково-

методичної проблеми області "Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості" 



та проблеми ліцею «Креативна освіта для розвитку економічно компетентної, соціально 

адаптованої особистості». 

У ліцеї впроваджується дослідно-експериментальна робота «Науково-методичні 

засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних 

закладів» на 2012-2019 роки (спецкурс «Фінансова грамотність» для учнів 10-х класів) 

та два регіональних експерименти: «Створення педагогічних та соціально-

психологічних умов для економічної освіти ліцеїстів в системі реалізації принципів 

сталого розвитку» та «Формування інформаційної культури ліцеїстів в умовах 

випереджаючої освіти для сталого розвитку». У зв’язку з цим була відкоригована 

концепція ліцею, яка розглядає надання освітніх послуг під кутом зору формування 

нової системи ціннісних орієнтирів та моделей поведінки підростаючого покоління, 

створення оптимально комфортного середовища: в соціальному, економічному, 

екологічному та духовному вимірах. Впровадження експерименту  «Створення 

педагогічних та соціально-психологічних умов для економічної освіти ліцеїстів в 

системі реалізації принципів сталого розвитку» дозволило створити та реалізувати нову 

інтерактивну модель навчання: паритетну співпрацю учнів та вчителів, активність 

кожного учасника навчання, повагу один до одного, взаємодію. Реалізація цієї моделі 

включає в себе: навчальну діяльність, позакласну роботу, адміністративно-господарську 

діяльність, шкільне самоврядування, роботу з органами місцевого самоврядування, 

взаємодію з місцевою громадою.  

У ліцеї продовжується 

впровадження цільової програми 

«Обдаровані діти – надія України». З 

метою творчого розвитку обдарованих 

дітей, в ліцеї працює  наукове 

товариство «Fellow», членами якого є 

144 учні та 24 викладачів ліцею. На 

виконання обласної програми складено 

заходи та плани роботи. Ефективність 

цієї роботи підтверджують досягнення 

ліцеїстів  у  міжнародних, 

всеукраїнських, обласних, міських предметних олімпіадах, турнірах, конкурсах-захистах 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук.  

У поточному році ліцей має 11 переможців обласного, 1 переможця   

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, 69 призерів 

міського, 17 – обласного етапів предметних олімпіад. Учні ліцею прийняли участь у 34 

різнорівневих учнівських конкурсах. Обдаровані діти ліцею були вшановані премією та 

грамотами на районному та ліцейському святі вшанування обдарованих дітей.  
 

 

 

 

 

 



Переможці олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт 

 учнів-членів МАН України  
 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013-2014 2014/2015 

Всеукраїнські олімпіади 1 3 лауреати 3 лауреати - 1лауреат 

Обласні олімпіади 12 20 15 19 17 

Міські олімпіади 58 70 62 75 68 

Всеукраїнський МАН 1лауреат 1+2лауреати 3лауреати 1+3лауреати 1 

Обласний МАН 12 20 18 15 11 
 

Реалізація основних завдань і принципів громадянського виховання здійснювалася 

в ряді пріоритетних напрямків. 

І.   Ціннісне ставлення до себе 

Виховними досягненнями цього напрямку є вміння цінувати себе як унікальну та 

неповторну особистість, знати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на 

здоров'я, прагнення бути фізично здоровою людиною.  

Робота з даного напрямку була представлена такими блоками: 

1. Організація самоврядування. 

Учнівське самоврядування очолює ліцейський парламент за напрямками: науковий, 

правовий, дозвілля, інформаційний, спортивно-оздоровчий, трудовий. 

Мета ліцейського парламенту — 

задоволення потреб у спілкуванні, 

спільній діяльності з метою реалізації 

виховних інтересів, включення до 

ліцейського та громадського життя через 

діяльність ліцейського парламенту, 

засвоєння загальнолюдських цінностей, 

набуття дітьми соціального досвіду. 

Цікавими проектами ліцейського 

парламенту 2014/2015 н.р. стали: участь в 

соціальному проекті «Школа – мой дом 

родной», проведення тематичних лінійок: День партизанської слави; Визволення 

Дніпропетровська від нациських загарбників; День толерантності; День відмови від 

паління; Вшанування жертв голодомору; День гідності та Свободи України; Дивіться на 

нас, як на рівних, Всесвітній тиждень права; День ліквідації аварії на ЧАЕС; Україна – 

Єдина країна; Афганістан – незагоюча рана; Рідна мова; «Вінок Кобзареві», «Симфонія 

Перемоги», свято «Ліцейська обдарованість», сумісні акції з громадськими 

організаціями, випуск комп’ютерної газети «Fellow». 

2. Організація спортивно-оздоровчої роботи. 

У вересні 2014 року відкрито ліцейську спартакіаду. Традиційними спортивними 

заходами стали: 

- змагання зі стрічкою; 



- черлідінг; 

- змагання зі скакалкою; 

- змагання серед учнів на 

першість з футболу, 

волейболу та настільного 

тенісу. 

Збірна команда ліцею взяла 

участь в зональних змаганнях з тенісу. 

Учень групи 9-1 Срібненко Микита 

став призером міського конкурсу 

«Знавці олімпійського руху». В 

конкурсі малюнків «Олімпійський рух: історія та сьогодення» переможцями стали 

Предко С. (гр.10-1), Лавнюженкова А. (гр.10-2). Учень групи 11- 2 Ничик Микита став 

призером міського легкоатлетичного забігу. 

Оздоровча робота була направлена на пропаганду здорового способу життя. 

Ліцеїстами проведено конкурс на кращу соціальну рекламу протидії тютюнопаління 

«Скажемо тютюнопалінню – Ні!», до всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням 

проведено просвітницький ярмарок «Павільйон доброго самопочуття». Ліцеїсти взяли 

участь в дня здоров’я при міській лікарні №9. Хлопці допризовного віку пройшли 

медичне обстеження. 

II. Ціннісне ставлення до людей, сім'ї, родини 

Виховними досягненнями цього напрямку є знання  та розуміння особистих, 

родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, уміння 

співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі, уміння прощати та просити 

пробачення, єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла. У зв'язку з 

цим найцікавіше проведено свято «Вечір знайомств», святкова лінійка, присвячена Дню 

вчителя, свято «День ліцейського братерства», свято День Святого Валентина,  концерт 

творчої самодіяльності до Міжнародного жіночого дня.  

III. Ціннісне ставлення до праці 

Виховними досягненнями цього 

напрямку ставлення до праці є усвідомлення 

соціальної значимості праці в житті 

людини, повага до людей праці, навички 

самообслуговуючої та суспільно-корисної 

праці. У зв'язку з цим у ліцеї проведено 

навчальна бізнес – практика для учнів 8,10 

класів, трудові десанти за економію 

сировини та електроенергії, трудові акції: 

«Чисте подвір’я – чистий ліцей». Учні ліцею 

активні учасників предметних олімпіад, конкурсів – захистів МАН, творчих конкурсів. 

Соціально значущим для ліцеїстів став проект «Школа – мой дом родной. Открой в себе 

лидера». 

 



IV. Ціннісне ставлення до природи 

Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення вихованцями себе як 

невід'ємної частини природи, взаємовідносин людини та природи, бережливого 

ставлення до природи. У зв'язку з цим проведено тематичну лінійку присвячену Дню 

Землі та 29-річниці аварії на ЧАЕС. На передодні нового року учні ліцею створили 

екологічні ялинки. Робота учениць групи 9-1 Демчук Н. та Таран В. в міському конкурсі 

«Замість ялинки зимовий букет» посіли 

призові місця. Ліцеїсти продовжують 

підтримувати волонтерів міста 

Дніпропетровська, є учасниками акції 

«Батарейки, сдавайтесь». З 2011 року 

Парламентом ліцею започатковано 

проведення Водного фестивалю, у рамках 

якого проводяться  конкурси творчих 

робіт за номінаціями: 

- соціальна реклама «Крапля за краплею»; 

- творчий конкурс «Вода у моєму житті»; 

- пошуковий конкурс «До чистих джерел»; 

- есе «Водні ресурси для майбутнього»; 

- літературно-музичні композиції. 

За підсумками всіх конкурсів переможцями стали учні групи 9-1.  

V. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

Виховними досягненнями цього напрямку  є знання про види мистецтва та засоби 

їх виразності, здатність виражати власне ставлення до мистецтва, до творчої діяльності в 

мистецькій сфері та самореалізації. У зв'язку з цим у ліцеї проведено: - вечір знайомств, 

новорічну шоу-програму «Новорічні зорі», святкову лінійку до Дня Святого Валентина. 

Учні ліцею брали участь у 17 районних, міських та обласних конкурсах: 

У ході допризовної підготовки учні ліцею набувають військових знань і 

практичних навичок в обсязі, необхідному для успішного засвоєння програми бойової 

підготовки. 

У 2014/2015 н. р. у процесі виконання курсу Захист Вітчизни учні засвоїли основні 

вимоги військової присяги, статутів Збройних Сил. Юнаки одержали знання про 

озброєння і військову техніку, набули військових знань, умінь і практичних навичок в 

обсязі підготовки молодого солдата, вивчили основи цивільної оборони і набули 

навичок захисту від зброї масової поразки. Пройшли 3-денні військово-польові збори з 

виконанням бойових стрільб. Програму з курсу «Захист Вітчизни» виконано. 

На уроках, у позакласній, позашкільній роботі учням постійно пояснювалася 

внутрішня й зовнішня політика України, зміцнення обороноздатності нашої країни. 



Протягом навчального року з учнями ліцею  проводилися тематичні бесіди, лекції, 

диспути, доповіді, тематичні лінійки: «Дніпропетровщина в роки війни. Партизанськими 

стежками», «Афганістан: подвиг, пам'ять, життя», «Марафон пам’яті», «Симфонія 

Перемоги». До Дня Перемоги, Дня 

заснування Збройних Сил, Дня 

визволення Дніпропетровська та 

Дніпропетровської області,  

проводились уроки мужності, 

зустрічі з ветеранами війни. 

Патріотичне виховання в 

2014/2015 н.р. направлено на 

організацію святкування 70 – 

річниці Перемоги над фашизмом у 

Європі: 

- участь учнів ліцею у 

Міжнародному  конкурсі творчих робіт учнів, студентів та вчителів «Уроки війни та 

Голокосту – уроки толерантності»; 

- 09.06.15 участь в краєзнавчій експедиції до Новомосковського району (Усик Г., 

Бойко К., Предко С., Танчик Р. учні групи 10 - 1); 

- участь в міському святі привітання ветеранів «Подвиг заради життя»; 

- протягом квітня - травня  на уроках історії працював кінозал «Перемога», де 

відбувалися перегляд фільмів на воєнну тематику, а саме: «Женя, Женечка и «Катюша», 

«В бой идут одни старики», «Ленинград», «Дети Арбата», «Звезда», «Мы из будущего»; 

- 08. 05.15 проведення музичної тематичної лінійки «Симфонія Перемоги».  

На виконання вимог Закону України «Про цивільну оборону України», постанов 

Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення, Положення про функціональну 

підсистему «Освіта і наука України», Єдиної 

державної системи запобігання та реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру, затвердженої наказом Начальника 

цивільної оборони Міністерства освіти і науки 

України від 03.09.2009 р. № 814,  у навчальному 

закладі проводилася відповідна робота. 

Основні завдання щодо підготовки 

цивільного захисту (далі ЦЗ) на 2014/2015 н.р. 

ліцеєм  в цілому виконані. 

Проводилося навчання керівного, особового 

складу невоєнізованих формувань, працівників 

ліцею відповідно до Типової програми навчання 

працівників навчальних закладів у галузі, за-

твердженої наказом начальника штабу ЦО. 



Згідно з планом проведення Дня ЦЗ показано теоретичні та практичні заняття з 

учнями 8-11 класів ліцею. 

Умілі навички показали старшокласники з питань надання першої медичної 

допомоги. На відкритих уроках, в естафетах, вікторинах, випуску газет, листівок, 

практичних діях санпостів узяли участь  245 учнів.  

Проведення евакуації показало здатність ко-

лективу швидко й організовано вивести дітей з 

приміщення ліцею. 

Навчання учнів проходить за програмами   

«Основи   здоров'я», «Основи безпеки життєдіяль-

ності», «Захист Вітчизни».  

На суворому контролі в ліцеї стоїть питання 

праці та безпеки життєдіяльності.  

З учнями ліцею перед та після канікул 

проводився цільовий інструктаж і фіксувався в 

журналах реєстрації інструктажів з безпеки 

життєдіяльності в кожному кабінеті, спортзалі. 

Перед осінніми, зимовими, весняними, літніми 

канікулами проводились єдині уроки з безпеки 

життєдіяльності учнів та записи в класних журналах 

на сторінці «Бесіди щодо запобігання дитячого травматизму».  

Кожним учителем-предметником проводився інструктаж перед виконанням 

завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках праці, 

фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. 

У ліцеї  в 2014/2015 н.р. були учні пільгового контингенту, це: 

• діти з багатодітних сімей —  18 учнів; 

• діти – інваліди – 5 учнів; 

• діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 2 учні; 

• діти, батьки які беруть участь в АТО – 1 учень; 

• діти, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків – 1 учень 

• діти, з неповних  сімей  — 29 учнів. 

Протягом навчального року цим учням надавалася допомога.  

За 2014/2015 н.р. зафіксовано один випадок побутового травматизму (учениця 

групи 8-1 Кондрацова К. - ДТП).  

 

7. Робота з батьками та громадськістю 

Створення системи державно-громадського управління навчальним закладом 

забезпечує тісну взаємодію усіх напрямків управлінської діяльності. 

У закладі працює Рада ліцею, котра активно вирішує питання ліцейського життя, 

допомагає в удосконаленні матеріальної бази ліцею, забезпеченні навчального процесу 

наочністю, фаховими журналами, посібниками, технічними засобами навчання. Рада 

ліцею розглядає питання соціального захисту учнів пільгових категорій, оздоровлення, 

матеріального стимулювання учнів. 



Згідно рішенню ради ліцею від 14.05.15 № 2 «Про вшанування обдарованих учнів 

ліцею на святі «Ліцейська обдарованість» 69 кращих ліцеїстів були відзначені преміями 

на суму 7980 грн. 

Спільно з педагогічною радою члени ради ліцею приймають рішення щодо 

нагородження випускників Золотою й Срібною медалями, похвальними листами й 

грамотами, визначають доцільність вибору предметів варіативної частини робочих 

навчальних планів. Представники ради беруть участь у засіданнях атестаційної комісії, у 

рейдах з обстеження житлово-побутових умов проживання учнів пільгових категорій, 

розглядають питання щодо морального й матеріального заохочення учасників 

навчально-виховного процесу, подають на розгляд педради пропозиції щодо 

поліпшення позакласної й позаурочної роботи з учнями. 

У закладі діє Рада лідерів, яка тісно співпрацює з адміністрацією закладу. 

Учнівська рада має свій Статут, в якому відображено права та обов’язки учасників 

учнівського самоврядування. У Статуті  визначені основні напрямки роботи учнівської 

ради. Учнівська рада проводить всі напрямки діяльності в узгодженні зі своїм планом 

роботи. Учні координують свою діяльність з громадськими організаціями в районі, 

активно допомагають у важливих ліцейських справах. Взаємини членів ради 

учнівського самоврядування та педагогічного колективу побудовані на довірі та 

співробітництві.  

Науково-методична робота ліцею забезпечується завдяки плідній співпраці між 

ліцеєм та громадськими організаціями, вищими навчальними закладами, державними 

організаціями. 

Таким чином, у ліцеї створена атмосфера підтримки, довіри, розуміння, яка 

допомагає учням ефективно навчатися та досягати успіхів. 

 

 

Директор ліцею                                       Д.А.Новохатна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комунальний заклад освіти «Фінансово-економічний ліцей»  

Дніпропетровської міської ради 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

 

12.06.2015   року                                                                                  м.Дніпропетровськ 

Загальні збори 

Голова – Срібненко О.О. 

Секретар – Мар’їна О.В.  

 

Присутні: Демчук З.О., Дідковський А.А.,  Задесенець А.О., Клачкова М.А., Крайняк 

О.В., Мареха В.О., Мар’їна О.В., Нікіфорова Т.І.,   Перепелиця Т.О., Сапачова Т.Г, 

Срібненко О.О., Філозова Л.В., Хоменко О.М., Шаріпова Т.В., Щербак Ю.М., Ярощук 

Н.О., батьківський комітет ліцею. 

              

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Звітування директора Комунального закладу освіти «Фінансово-економічний ліцей» 

Дніпропетровської міської ради Новохатної Д.А. перед педагогічним колективом та 

громадськістю. 

 

2. Оцінка діяльності директора ліцею шляхом таємного голосування. 

 СЛУХАЛИ: 

Новохатну Д.А., директора ліцею. 

Доповідь додається (додаток 1). 

Шляхом таємного голосування учасники загальних зборів визначили діяльність 

директора ліцею: 

- задовільною – 41 чол.; 

- незадовільною – 0; 

- утримались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Вважати діяльність директора ліцею Новохатної Д.А. задовільною.  

2.  Взяти інформацію до відома.  

3.  Рішення загальних зборів довести до відділу освіти Амур-Нижньодніпровської 

районної у місті Дніпропетровську ради у п’ятиденний термін. 

Голова зборів          О.О.Срібненко 

           Секретар                                                             О.В.Мар’їна 


